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1. Διάβασε την πρόταση και γράψε την έγκλιση μέσα στο κουτάκι.
Να διαλέξετε όποιο βιβλίο θέλετε για το
Σαββατοκύριακο.
Ακολουθήστε τα βήματα για τον τρόπο επίλυσης
της άσκησης στα επόμενα προβλήματα.
Να μαζέψετε όλα τα παιχνίδια από το δωμάτιό σας.
Συνεχίστε μόνοι σας το παιχνίδι.
Να απλώσετε τα ρούχα στην απλώστρα.
Να στεγνώσετε τα λαχανικά και να τα κόψετε σε
μικρά κομμάτια.
Ακούστε προσεκτικά αυτά που λέει ο δάσκαλος.

2. Να υπογραμμίσεις τις δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται
με το να και να γράψεις αν είναι βουλητικές ή τελικές.

Κάθισε λιγάκι να ξεκουραστείς και μετά συνεχίζεις.
Ελάτε πιο κοντά να με ακούσετε.
Μου ζήτησαν να τους βοηθήσω στην εργασία.
Έτρεχα να προλάβω το λεωφορείο, αλλά τελικά το
έχασα.
Η Μαρία θέλει να γίνει ηθοποιός.
Η γιαγιά συνηθίζει να κοιμάται το μεσημέρι.
Είναι κρίμα να χάσει τη δουλειά του.
Ξεκινήστε νωρίτερα να προλάβετε το τρένο.
Ήρθα να μιλήσουμε.
Θέλω να συζητήσουμε από κοντά.
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3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας
τα ρήματα των παρενθέσεων στο β’πληθυντικό πρόσωπο της
Συνοπτικής Προστακτικής.

______________ (τρέχω) να κρυφτείτε μόλις ακούσετε το πάμε.
______________(δηλώνω) συμμετοχή για το διαγωνισμό χορού.
______________(γράφω) τα παράπονά σας σε μια επιστολή και στείλτε την
στο δήμαρχο.
______________(δοκιμάζω) να φάτε κρέας με μαρμελάδα.
______________(ακολουθώ) τις οδηγίες, για να λύσετε το πρόβλημα.
______________(απλώνω) τη μπογιά στο χαρτί και ______________(αφήνω)
το αποτύπωμά σας.
______________(συνεχίζω) αυτό που κάνετε.
______________(συμπληρώνω) τα κενά των προτάσεων.
______________(βγάζω) από το μυαλό σας τις κακές σκέψεις.

4. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.
Παρατατικός

Αόριστος

Υπερσυντέλικος

μοιράζαμε
μολύνθηκες
είχαμε κρίνει
άφησα
φτιάχτηκαν
είχες αναγνωριστεί
εντοπίζαμε
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5. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με η, ι, υ,
ει ή οι και να βάλεις τόνο όπου χρειάζεται.

Σβ____στε τον πίνακα.
Ψ_____στε τα κουλουράκια σε δυνατή φωτιά.
Μελετ_____στε καλά για το διαγώνισμα της Ιστορίας.
Δωρ____στε τα ρούχα που δε σας κάνουν.
Αναγνωρ____στε το είδος των προτάσεων.
Συζητ_____στε με τον διπλανό σας το θέμα της εργασίας σας.
Αποφασ____στε ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση.
Σκεφτ_____τε τι επάγγελμα θέλετε να κάνετε στο μέλλον.
Ζητ______στε βοήθεια από έναν ειδικό.
Βεβαιωθ_____τε ότι έχετε απενεργοποιήσει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.

6. Να γράψεις τον ενεργητικό και τον παθητικό Αόριστο των
ρημάτων στο πρόσωπο που σας δίνεται.

Παρατατικός

Αόριστος

Υπερσυντέλικος

εντοπίζω
προγραμματίζεις
βοηθώ
φυλάσσουν
καίνε
βρίσκουμε
αποκαλύπτετε
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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